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Slumrande toner fjärran ur 
tiden, 
toner ifrån stugor från fält och 
vänan lid. 
Sällsamma röster ur gravarnas 
dunkel, 
jubel och kvalsång från 
hänsovnas strid. 
Vaknen alla höjen eder!  
Fädernas budskap I bringen till 
söner, till lyssnanade tid. 
 
 
(Åh Carl-Gustav…) 
Tunnel, tunnel, tunnel till 
Föglö. 
Tunnel, tunnel det vill jag ha. 
Tunnel, tunnel, tunnel till Föglö 
hojtar Hojars Otto en dag. 

 
 

(Du ska inte tro det blir 
sommar…) 
Du ska inte tro det blir tunnel 
så där med en gång lilla vän. 
Vi måste ju utreda saken, 
och sedan ta om det igen. 
 
 
(Här kommer Pippi L…)  
För snart kommer nya färjan 
tjolahopp, tjolahej, 
tjolahoppsansa. 
Snart kommer nya färjan 
en riktigt vacker dag. 
 

 
(Storfiskarvalsen) 
Men när ministrarna talar om 
hur stor som färjan ska bli, 
ja, då så skarvar dom som dom 
vill, 
då räcker pengarna inte till. 
När ministrarna talar om 
att allt är gott, allt är väl, 
då vet man säkert att det ställs 
till med ett präktigt gräl. 
 
 
(Fattig bonddräng…) 
Vi har hål i börsen, snart är 
pengarna slut. 
För att klara notan får vi ta ett 
beslut. 
Föglöbor kan simma ganska bra 
säger man. 
Och då kan ju Skarven ligga 
kvar i en hamn. 
 
 
(Jag sitter källa…) 
Jag sitter stilla uppå strand 
vid Brändöströms bron en dag. 
//:När skall cementen torka, 
säg? 
Det undrar faktiskt jag.:// 
 
Entreprenören trodde han 
att endast nån liten bil 
//:till Östersocken for ibland, 
men där ni, fick han tji:// 
 
 
 



(Och jungfrun hon går i 
dansen…) 
Men vatten har aldrig hindrat 
nån karl i vår kör. 
Men vatten har aldrig hindrat 
nån karl i vår kör 
att söka sig bort. 
Och flickor dom fann. 
Men tänk nu om tanterna ock 
simma kan? 
 
 
(34:an) 
Har du sett att det har filmats  
både fram och både bak, 
uppå land och invid vatten, 
kanske även från nåt tak? 
Snart i Tyskland blir vi sedda 
uti många TV-rum. 
Rider man ej på den vågen 
kan man nog förklaras dum. 
 
För nu är det slut på gamla 
tider, 
nu är det färdigt inom kort. 
Nu skall alla kallas stjärnor, 
livet bli av annan sort. 
Så vi tar farväl av kossorna och 
fiskeindustrin. 
Nu är det slut på gamla tider, 
nu skall Föglö i filmen in! 
 
Nu kan Föglöboden äntligen bli 
supermarket fin, 
och det gamla postkontoret blir 
till hamburger drive-in. 
Ett casino passar ypperligt i 
Tirris fisklokal 

och med filmcentret på 
Kullholm blir förvandlingen 
total. 
 
För nu är det slut på gamla… 
 
(Du ska inte tro det blir 
sommar…) 
Det finns mycket knöligt i 
myllan 
med alger och sopor och skit. 
Men vi ville kvällen förgylla 
och tacka för att ni kom hit. 
Vårt gage det är lågt vill vi lova 
med tanke på vår profession. 
Men om ni prompt vill ge en 
gåva 
och höja vår ålderspension  -  
så tackar vi inte nej, hej! 
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